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هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران ایرانی بود.
بدین منظور در مرحله اول  690ورزشکار از رشته های مختلف به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی
پرسشنامه ترجمه شده خشم و پرخاشگری رقابتی در ورزش(ماکوس وموریس )9003 ،و مقیاس قضاوت
های اخالقی را در ورزش را تکمیل کردند .نتایج با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ،آلفای کرونباخ ،ضریب
همبستگی پیرسون ،ضریب همبستگی درون گروهی تحلیل واریانس درون گروهی ،تحلیل واریانس یک
طرفه با آزمون بونفری تحلیل شدند .نتایج نشان داد که مقیاس ترجمه شده ی خشم و پرخاشکری رقابتی
در ورزش در بین ورزشکاران ایرانی از روایی سازه تحلیل عامل اکتشافی قابل قبولی برخوردار است .به طوری
که دو عامل بدست آمده  33/39درصد واریانس را تبیین کردند .برای هر عامل شش گویه منطبق با
پرسشنامه اصلی بدست آمد .همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاس ها
برابر است به ترتیب برابر بود با  0/33 ،0/30و  .0/70همبستگی بین مقیاس ترجمه شده و پرسشنامه
قضاوت های محتوی اخالقی در ورزش نشان داد که مقیاس خشم و پرخاشکری رقابتی در ورزش روایی
سازه همگرایی خوبی با این مقیاس دارد .)p=0/00، r=-0/969( .همچنین نشان داده شد که تفاوت
معناداری بین انواع ورزش ها در خورده مقیاس پرخاشگری وجود دارد که نشان از روایی سازه گروهی قابل
قبول این مقیاس بود .در مرحله دوم به منظور بررسی تحلیل عامل تاییدی  63،ورزشکار دیگر پرسشنامه را
تکمیل کردند .نتایج نشان داد که مقادیر شاخص نیکویی برازش ( )0/99و شاخص نیکویی برازش تطبیقی
( )0/96و نسبت مجذور کای با درجه آزادی  6/3،و  RMSEAبرابر  0/،9بود که نشان داد در این
پرسشنامه دو عامل و در هر دو عامل شش گویه به طور مناسبی تأیید شده است .در مرحله سوم  70نفر
برای بررسی پایایی بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفتند که همبستگی درون گروهی نشان داد که مقیاس از
پایایی زمانی قابل قبولی برخوردار است(.خشم ،0/90:پرخاشگری ،0/03:و کل مقیاس .)0/96:بنابراین نتایج
نشان داد که مقیاس ترجمه شده خشم و پرخاشگری از روایی و پایایی قابل قبولی بین ورزشکاران ایران
برخوردار است و قابلیت استفاده توسط ورزشکاران مربیان و محققین را دارد.
واژگان کلیدی :خشم ،پرخاشگری ،روایی ،پایایی ،تحلیل عاملی.
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